
                                                                                                                                                                  
 

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  

 ADUR-RJ - SEÇÃO SINDICAL do ANDES-SN 
  

 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 

 

A Diretoria da ADUR-RJ, no uso de suas atribuições regimentais vem tornar pública seleção de 

entrevistadores (as) temporários, em qualquer área de formação, nos termos do presente edital. 

 

 

1. DAS VAGAS E ATRIBUIÇÕES 

 

1.1 A presente seleção se destina ao preenchimento de 12 (doze) vagas para exercer a atividade de 

entrevistador/a, em caráter temporário, de qualquer área de formação, com o intuito de levantar 

dados para pesquisa sobre as condições de trabalho dos docentes da UFRRJ.  

 

1.2 A coordenação da pesquisa dividirá os entrevistadores (as) pelos Institutos da UFRRJ. Os 

entrevistadores deverão entrar em contato com os docentes de um Instituto da UFRRJ em seus 

respectivos departamentos. 

 

 

2. DA INSCRIÇÃO E DA SELEÇÃO 

 

2.1 Para inscrever-se, o/a candidata deve entregar os seguintes documentos na sede da ADUR-RJ 

(casa de madeira localizada atrás do P1): a) currículo; b) comprovante de rendimento acadêmico 

(CR);  

 

2.2 As inscrições estão abertas de até dia 22 de setembro, de 9h às 16h, na sede da ADUR-RJ.  

  

2.3 Os currículos devem conter dados pessoais do/a candidato/a: telefone, e-mail e endereço, além 

dos dados acadêmicos para comprovação dos requisitos elencados neste edital;   

 

2.4 São requisitos para inscrição: 

 

2.4.1 Estar regularmente matriculado em qualquer curso da UFRRJ, cursando a partir do 4º (quarto) 

período; 

 

2.4.2 Apresentar rendimento acadêmico (CR) maior ou igual a 6; 

 

2.4.3 Ter cursado uma das seguintes disciplinas: metodologia científica, introdução à sociologia, 

introdução às ciências sociais ou disciplinas afins.  

 

2.5  A seleção dos/as entrevistadores/as consistirá na análise de currículo, rendimento acadêmico e 

entrevista. 

 

2.6 Os (as) candidatos (as) selecionados (as) para entrevista serão informados por e-mail e por lista 

divulgada na sede do sindicato no dia 24 de setembro de 2014.  

 



2.7 As entrevistas serão realizadas nos dias 02 e 03 de outubro, em horário marcado previamente e 

divulgado no mural da sede da ADUR-RJ.  

 

2.8 Os (as) candidatos (as) aprovados (as) serão informados por e-mail, por lista divulgada na sede 

do sindicato e no site da ADUR no dia 06 de outubro de 2014 (www.adur-rj.org.br). 

 

2.9 A critério da diretoria poderão ser abertas novas vagas e convocados os(as) candidatos(as) 

aprovados(as) segundo a ordem de classificação. 

 

 

3. DA REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO 

 

3.1 Os/as entrevistadores/as receberão remuneração de acordo com o número de questionários 

aplicados dentro de prazo estabelecido pela coordenação da pesquisa. 

 

3.2 A remuneração por questionário aplicado será de R$3,50 (três reais e cinquenta centavos), pagos 

ao final do período de coleta de dados e após verificação de autenticidade das informações neles 

contidas, de acordo com a metodologia estabelecida no item 4.2 deste edital. 

 

3.3 A jornada de trabalho é flexível, devendo o/a entrevistador/a adaptar-se à disponibilidade dos 

professores de cada Instituto. 

 

3.3 O/as selecionado/as devem ter disponibilidade para participar do treinamento da metodologia da 

pesquisa em tempo integral no dia 8 de Outubro.  

 

4. DA RESPONSABILIDADE DOS ENTREVISTADORES 

 

4.1 Os entrevistadores se responsabilizarão pela autenticidade da coleta de dados realizada. 

 

4.2 A comissão organizadora selecionará aleatoriamente questionários para verificação posterior. 

Constatada a falsidade das informações prestadas, o entrevistador não receberá pelos demais 

questionários preenchidos, ainda que as informações nele contidas sejam autênticas. 

 

 

Datas Importantes: 

 

Até 22 de Setembro Inscrições 

24 de setembro de 2014 Resultado parcial 

02 e 03 de outubro Realização das entrevistas 

06 de outubro Resultado Final 

08 de outubro Treinamento 

 

http://www.adur-rj.org.br/

